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INLEDNING 
Planområdet ligger i Norra Varalöv, cirka 5 kilometer söder om Ängelholms tätort. 
Området omfattar del av fastigheten Kärra 1:9 som ligger utmed väg 107 och väg 112. 
Planområdet har en markyta på cirka 48 hektar. Marken utgörs huvudsakligen av 
jordbruksmark som är del av ett större slättlandskap med spridd bebyggelse. 
 
Områdets placering invid E6:an ger goda förutsättningar för effektiva och miljösmarta 
logistiska flöden. Ambitionen är att skapa en multifunktionell stadsdel ”E-city” med 
inriktning på logistik och e-handel. På området finns naturvärden som ska bevaras för 
att skapa ökad biologisk mångfald samt en grön och attraktiv lunga i området. 

 
 

 

 
Översikt område (Ortofoto) 
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SYFTE 
 
Detta gestaltningsprogram har syftet att utgöra ett stöd vid detaljplanens genomförande.  
Ambitionen är att skapa en hållbar stadsdel där balans mellan verksamheter och  
miljö uppnås. Målsättningen är att upplevelsen av området ska vara positiv och 
småskalig. 
 
Syftet med gestaltningsprogrammet är att förtydliga detaljplanens intentioner för 
byggnader, natur, vatten med mera samt peka på de delar som är viktiga för att 
mildra den stora påverkan på landskapet och bidra till hållbar utveckling. 
Gestaltningsprogrammet ska ses som riktlinje för etablering av logistikparken och 
som ett stöd i kommunens bygglovshantering inom planområdet. 
 
BAKGRUND 
 
Trakten kring planområdet präglas framförallt av jordbruk och har nyttjats  
för detta sedan en lång tid tillbaka. Av den Topografiska kartan från 1861 framgår 
att marken till en stor del bestod av öppen jordbruksmark med spridd bebyggelse 
i gårdsstruktur. Den Ekonomiska kartan från 1926 och den Häradsekonomiska 
kartan från 1926–1934 visar ett liknande landskap. Idag används åkermarken 
inom planområdet till plantskolsverksamhet samt spannmålsodling. 
 
På sent 1980-tal uppfördes Erikslunds hotell norr om väg 112.Markanvändningen 
har även förändrats i kilen mellan väg 107 och E6/E20 där ett verksamhetsområde 
vuxit fram under början av 2000-talet. 
Inom planområdet finns en befintlig damm som grävdes på 1990-talet för 
bevattning. I mitten av planområdet finns Kärra gård. Delar av gårdsbebyggelsen är 
från tidigt 1900-tal. En trädallé leder fram till gården från väg 107.  
 

 
Infart till området från väg 107 vid allén 
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GESTALTNINGSPRINCIPER 
 

Övergripande gestaltningsidéer 
Målbilden är att skapa ett attraktivt område med hög trivselfaktor samtidigt som 
naturvärden och upplevelsen från det öppna landskapet beaktas. Ambitionsnivån 
gällande gestaltning ska vara hög där området möter besökande eller passerande. 
För att lyckas har följande punkter applicerats på gestaltningsarbetet och utvecklingen 
av området. 
 

• Tydliga riktlinjer för utformning av fasader och besöksentréer 
• Lägga extra fokus på gestaltning vid allén och väg 107 
• Skapa trivsamma gemensamma ytor 
• Bibehålla samt gynna natur och växtliv 
• Bevara landskapsbilden genom mycket grönska och trädridåer 
• Använda hållbara gestaltningsprinciper 
• Genom omsorgsfull gestaltning visa hänsyn till området omkring fastigheten 
• Höglagernas volymer är placerade för att begränsa påverkan på 

omgivningen 
 

 
Förslag på gestaltning av området 
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Byggnader 
 

Planområdet möter idag öppna landskap i norr och söder vilket gör att området är 
delvis exponerat vid väg 107 och väg 112 samt rondellen. Dessa möten kräver 
medveten och omsorgsfull gestaltning. Det är därför av stor betydelse för 
upplevelsen att utformning av byggnader utförs med varsamhet och att särskild 
fokus på estetik läggs på de fasader som syns tydligast vilket är ut mot väg 107. 
För att dämpa exponeringen och få byggnaderna att smälta in i området kommer 
stora delar mot både norr och söder täckas av långa och täta stråk med träd och 
buskar. Det kommer att bevara den småskaliga och lugna känslan av området 
även under vintertid då träd och buskar är mer avlövade. Fasader bakom trädridå 
skall vara vilsamma och i dova kulörer. 
 
 

 
Fotomontage från vege å som visar hur området kommer att upplevas 

 
 
Området skall gestaltas med hållbarhet ur många aspekter.  
 

• Energieffektiva eller energiproducerande byggnader för att hushålla med behov 
av externa energiresurser 

• Rationella byggmetoder som ger ekonomisk hållbarhet över tid 
• Robusta och hållbara material på exponerade fasader med avsikt att uppnå lång 

livslängd och lågt underhållsbehov 
• Logistiskt hållbar lösning på rätt läge som främjar samhällets utveckling 
• Respekt och hänsyn mot befintliga miljövärden samt främja tillkomst av nya 

gröna ej odlade ytor 
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Arkitekturen ska vara uttrycksfull där upplevelsen av utformningen har stor 
betydelse för att skapa ett välkomnande område, framförallt mot väg 107 och i allén. 
Mot norr och söder ska gestaltningen istället vara mer vilsam för att skapa ett 
vackert möte med naturen. 
 
Visionen är att skapa byggnader som omfamnar och modernt tolka den lantliga och 
industriella stilen. Byggnaderna ska utföras av hög kvalitet med fasadmaterial som 
skapar karaktär och som passar in i området.  
 
Fasaderna mot väg 107 ger ett tydligt intryck och är lämpliga för kontor, personal 
och centrumverksamhet. Längs med trädallén som är den kommersiella 
huvudgatan till området är fasaderna uppdelade i smalare delfasader som bildar 
olika gavelmotiv och volymer. Denna huvudgata ska präglas av traditionella former 
och material i modernare tolkning. Med tydligt fokus på att skapa en välkomnande 
känsla blir miljön vid allén en viktig ryggrad för hela området. Utformning och 
placering av entréer ska väljas med omsorg för att bidra till en vacker miljö som är 
enkel och tydlig att röra sig i. 
 

 
Visionsbild från väg 107 
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Byggnadshöjder 
 
Detaljplanen anger vilka delar av området som har möjligheter för uppförande av 
höglager med en höjd på max 36 meter. För resterande delar där bebyggelse får 
uppföras gäller huvudsakligen en högsta totalhöjd på 14 meter. Närmast 
angränsande bostadsbebyggelse är dock höjden något lägre. Byggnaderna blir 
ändamålsenliga för logistikverksamhet samtidigt som volymerna passar bra in i 
landskapsbilden.  
Längs med trädallén kommer det uppföras mindre byggnader i varierande volymer 
som bryter ner storlek och ger en mer mänsklig skala. 

 

 
Visionsbild, fågelperspektiv från nordost 

 

 
Visionsbild siktlinje, infart till området från väg 107 vid allén 
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Fasad, material och färgsättning 
Byggnaderna mot väg 107 kommer att ha volymer och former som är uttrycksfulla 
samtidigt som färger och material är i stillsamma uttryck, en påminnelse om 
industriella hus där byggnader ofta utformas med tegel och betong. Fasaderna på 
lagerbyggnaderna kommer mestadels vara av plåt i en dämpad kulör som bryts av 
med andra material. 
 
Verksamheterna i allén är mer traditionellt utformade, med en mångfald av 
taklutningar och en upprepning av det geometriska mönstret. Materialvalet är trä, 
tegel, glas, fasadskivor och puts. Kombinationen av ljusa ramar och mörkare 
stående paneler uppfyller kraven för den reducerade färg- och materialpaletten för 
området. 
 
Färgskalan för fasaderna har en variation i varma men diskreta kulörer med jordiga 
rött, gult, grönt och grått i olika nyans. Nyanserna från vitt till svart är gynnsamma 
att använda för att tona ner uttrycken där det anses lämpligt.  
Paletten hämtar inspiration från äldre tiders jordbruks- och industribyggnader som 
harmonierar vackert mot omgivande grönska. 
 

 
 

 
Färgskala 
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Bakom trädridåer är det lämpligt med mörk och dov färgskala samt ett lågt 
glansvärde för att skapa ett lugnt uttryck som respektfullt möter det öppna 
landskapet. 
 
Med en medveten färgsättning kan man få de höga volymerna att underordnas den 
omgivande grönskan. Materialval på höglagernas fasader är plåt, färgschema med 
minst svarthet 20 i NCS systemet, med en nyansvariation som smälter in bättre 
med himlen och omgivningen. 
 
Tak på logistikbyggnader kommer med fördel att användas för att utvinna solenergi. 
Byggnaderna ger möjlighet till mycket solpaneler utan att de syns från marknivå 
vilket både gör det till ett positivt inslag miljömässigt och ekonomiskt samtidigt som 
det inte inkräktar på estetiken i området. 

 

 

 
Visionsbild över allén 
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Referensbilder 

 
Bilderna ovan tydliggör gestaltningsprinciperna för området. De visar traditionella 
materialval som trä och tegel som samspelar med naturen samt plåtelement på 
lagerbyggnaderna med kulörer som smälter in i landskapsbilden. Volymerna är 
enkla och klassiska för att skapa ett trivsamt område. 
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Skyltning 
Skyltarna ska utformas med hänsyn om storlek och placering och höjd för skyltning 
regleras av detaljplanen. Skyltning av verksamheterna ska ske genom skyltar 
placerade på byggnadsfasader och hållas inom byggnadssiluetten. 
Informationsskyltar och flaggstänger inom området kan också annonsera verksam-
heter mot områdets gator. Informationsskyltar ska samordnas av fastighetsägaren.  
 

      

 
Stängsel och grindar 
Stängsel kring verksamheterna ska få en enhetlig utformning och samordnas så att 
intrycket av området blir välkomnande. Stängsel och grindar ska utföras i en svart 
kulör. Även grindar ska ha samma kulör som omgivande stängsel. 
 

         
 

Lastzoner 
Lastzoner ska utformas så att de ger ett omhändertaget och välordnat intryck. Dessa 
funktionsytor delas med fördel upp av lättskötta planteringsytor. 
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Belysning  
Gatubelysning, fasadbelysning och skyltfönsterbelysning samverkar för att skapa en 
balans mellan ljuskällorna. Det är viktigt att armaturer och ljuskällor över ett område 
är sammanhållen och att en varm ljuskälla på cirka 3000 kelvin används. Entréer och 
övergångsställen bör belysas med extra omsorg. Områden kring allén och entréer 
kommer i huvudsak att belysas med pollare. En väl avvägd ljussättning av området 
ökar upplevelsen av trygghet och bidrar till att skapa trivsel och skönhet.  

 
Belysning inom området ska samordnas så att en sammanhållen gestaltning uppnås. 
En gemensam gatubelysning för området är viktigt för ett gott helhetsintryck. 
 
Riktlinjer: 
 
 Använd samma ljuskälla, stolpe och armatur samt färgton inom alla gator på 

planområdet. 
 En genomgående gemensamt tänk av placering och avstånd mellan belysningsstolpar. 
 Låga stolpar och pollare där det är lämpligt för att de ska påverka så lite som möjligt. 
 Vid gång- och cykelvägar samt parkeringar bör lägre stolpar användas för att ge platsen 

en anpassad skala 
 Ljuskällor bör vara LED. Dessa Ljuskällor har god färgåtergivning samt skapar trivsam 

atmosfär. 
 Undvika bländande ljus. 
 God belysning av lastgårdar krävs för att uppnå en säker trafikmiljö, dessa ska dock 

utforma så att de inte riktas på ett sätt som kan störa kringliggande bostäder. 
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GEMENSAMMA YTOR 
 
Gator och parkeringar 
 
Allén har en central roll för områdets upplevelse av besökare. Planeringen av denna 
ska ta stor hänsyn till den biotopskydadde allén. Belysning ska ske genom lägre 
pollare för att minska påverkan på djurliv i träden. Ytor kring allén ska fortsättningsvis 
också bestå av skötta gräsytor.  

 
En genomgående väg med in- och utfarter från väg 107 och 112 planeras. På 
området planeras en gång- och cykelväg dels längs den genomgående vägen, men 
även längs allén. Att separera tung fordonstrafik och oskyddade trafikanter ska 
prioriteras. Besöksparkeringar ska annordnas på ett sätt så det tryggt går att nå 
målpunkter för centrumverksamhet. En ny busshållsplats planeras vid allén ut med 
väg 107. Det är av stor vikt att gång- och cykelvägar ansluts till denna så att trygg 
trafikmiljö finns för gående. 
 
Planerat promenadstråk genom den centrala skogsdungen och runt den norra 
dagvattendammen är ett inslag som kommer att öka trivselnivån för området. 
 

 
Visionsbild inifrån allén 
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NATUR OCH LANDSKAP 
 
Plantering, vatten och djurliv 
 
Inom planområdet finns befintliga områden med större träd samt en dubbelsidig allé 
som skyddas genom planbestämmelser och biotopskydd. Dessa samt nyplantering 
av träd och buskar i planområdets gränsområden i söder och nordväst kommer ge 
gröna ridåer och en väl sammanhållen grön struktur. 
 
En variation av underhållna ytor samt vilt växande partier kommer att finnas inom 
planområdet. Allén har en central roll för verksamheterna och planeras att ha 
underhållna ytor, så som gräsmattor samt häckar kring parkeringar och 
gemensamma ytor.   
 
De nya trädridåerna i norr och söder kommer att fungera som gröna korridorer för 
djur och växtliv samtidigt som de mjukar upp övergången mellan planområdet och 
det omkringliggande öppna landskapet. 
 
 

 
Grönstruktur, nya och befintliga grönområden med träd (Kärra 1:9) 
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Exempel på trädridå  

 
 
Planområdets dagvatten samlas upp i ledningar och diken som sedan leds till tre 
stora dagvattendammar. Dessa ska utformas så att de skapar goda förutsättningar 
för biologisk mångfald.  
 
Strandvegetation ska planteras vid dammar, lägre vegetation, träd och buskar ska ge 
ett skydd och ska även tillföra en vacker grönt centralt område. Förutom dammarnas 
primära funktion att fördröja dagvattenflöde till Vegeå så ska de annordnasför att 
gynna den biologiska mångfalden. De kommer även att bidra mycket till områdets 
trivselfaktor för personal och besökare. 
 
 

 
Visionsbild över området från sydväst 

 



GESTALTNINGPROGRAM | KÄRRA 1:9 
 

 
17 

 

 
Fotomontage från väg 112 från nordväst  
 
 
Terränganpassning 

 
På fastigheten Kärra 1:9 finns där en nivåskillnad på cirka 10 meter från högsta till 
lägsta punkt. Det lutar från öst till väst där den högsta punkten är ut med väg 107 i 
öst. Detta kräver viss markanpassning med terrassering så att byggnader kommer att 
uppföras på varierande plushöjder. Nivåskillnader på upp till 3 meter i höjdskillnad 
tages upp genom beväxta släntar i lutning cirka 1:2 eller genom stödmurar. 
Byggnader närmast väg 107 och 112 ligger högst och området faller sedan mot 
sydväst. Detta förhållande gör att bakomliggande byggnader döljs av fasader/träd 
längs med vägarna. Anpassning av terrängen styrs av befintliga höjder i 
planområdets gräns, befintliga höjder kring allmän platsmark samt nya 
dagvattensystem med fördröjningsdammar. Markanpassning intill natur ska ta 
hänsyn till befintliga förhållande och biotoper.  

 
 

 
Sektion genom området från norr 
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Fotomontage från cirkulationsplatsen vid väg 107/112 
 

 

 
Fotomontage från vege å som visar hur området kommer att upplevas 


